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Bakgrund 
Arendet kring utbyggnad av nytt verksamhetsornrade VA Nossemark har pagatt under en 
langre tid. Redan 2001 paborjades utredningar om utbyggnad pa initiativ av plan- 
kommitten som vid den tiden initierade planarbete i form av en FOP. Fran denna tidpunkt 
har kommunen fattat en rad beslut bade for och emot en utbyggnad. 
I september 2007 beslutar KF att inte bygga ut VA Nossemark pa grund av redovisade 
taxekonsekvenser. 

Den 5 februari 2014 skickar Teknisk chef en tjansteskrivelse till KS med en 
sammanstallning av VA fragan i Nossemark samt en uppmaning av att fragan ater ar 
aktuell. Teknisk chefs forslag till beslut ar att under 2014 fortsatta utreda VA fragan, 
KS Beslutar 5 mars 2014 att Teknisk chef genomfor fortsatt utredning da fragan ater ar 
aktuell. Detta mynnar ut i ett forslag till genomforande fran Wevaco AB i med start 
november 2015. 

Beslutsunderlag 
Denna tjansteskrivelse daterad 2017-06-07. 
Bilaga 1 "VA i Nossemark- En summering" daterad 2016-12-05. 
Bilaga 2 "Miljokontorets uppfattning kring enskilda avlopp och dricksvatten i 

Nossemark" daterad 2013-02-26. 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 

Bilaga 6 

Dalslands miljokontors skrivelse daterad 2016-12-16. 
KS Teknik- och Service tjansteskrivelse daterad 2014-02-04. 
"Strategi for hantering av avlopp i Nossemark, 
Dals Eds kommun-Ideer och forslag" daterad 2007-09-07. 
"Angaende VA planering for Nossemark, Dals Eds kommun" 
daterad 2017-03-22. 

Sammanfattning och konsekvensbeskrivning 
Kommunen har 2014 ater identifierat ett behov att ordna VA-forhallandet i 
Nossemark baserat pa LAV (lag om allmanna vattentjanster) 2006:412. 

Det som da ansags styrka behovet av investering i nytt verksamhetsomrade var: 
• Enligt § 6 i LAV 2006:412 "om det med hansyn taget till skyddet for 

manniskors halsa eller miljon behover ordnas vattenforsorjning eller avlopp 
i ett storre sammanhang (20-30 fastigheter) for en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse", skall kommunen: 

• Bestarnma det verksamhetsomrade inom vilket vattentjansten eller 
vattentjansterna behover ordnas, och 

• Se till att behovet snarast, och sa lange behovet finns kvar, 
tillgodoses i verksamhetsomradet genom en allman VA-anlaggning. 
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• 

• 

§ 6 reglerar ansvaret for vattentjanstema, Ansvaret flyttas alltsa fran 
det enskilda till det allmanna (kommunen), oavsett mojliga tekniska 
losningar for endera parten. 
"Fastighetens behov av den allmanna VA-anlaggningens tjanster 
skall bedomas efter objektiva grunder. Detar saledes fastighetens 
belagenhet (storre sammanhang) och anvandningsatt 
(bostadsandamal bade permanent- och fritidsboende) pa langre sikt 
som skall ligga till grund for bedomningen om den skall avses ha 
behov av den allmanna VA-anlaggningen. Fastighetsagarens egen 
bedomning har harvid inte nagon sjalvstandig betydelse." 
Regeringens proposition 2005/06:78 Allrnanna vattentjanster 5: 11 sid 79 

• Miljokontorets bedomning i Bilaga 2 fran 2013-02-26: 
• Miljokontoret anser att det finns samlad storre bebyggelse i 

Nossemark och att det ar kommunens ansvar att forse invanarna i 
Nossemark med dricksvatten av god kvalitet och att motta 
avloppsvatten och att rena detta enligt dagens krav. 

• Miljokontorets bedornning i Bilaga 3 fran 2016-12-16. 

Tillsyn 
51 § Lansstyrelsen utovar tillsynen over att kommunen fullgor skyldigheten enligt 6 § att 
tillgodose behovet av vattentjanster. Lansstyrelsen far forelagga kommunen att fullgora 
skyldigheten. Ett sadant forelaggande far forenas med vite. 

Alternativa losningar 
Nar kommunen val har identifierat ett behov av att ordna VA-forhallandena enligt § 
6 LAV 2006:412 faller mojligheten att generellt losa VA-forhallandena enskilt. 
For ett omrade med behov enligt ovan innebar detta att ansvaret for VA ska overga 
fran den enskilde till det allmanna (kommunen). 

Finansiering 
Ledningsnatet som byggs inom ett nytt verksamhetsomrade finansieras av huvudmannen. 
Kostnaderna for det nya omradet tacks av avgifterna i taxan. 
Fastigheterna inom verksamhetsomradet ar i princip tvingade att betala anlaggnings- och 
brukningsavgifter enligt VA-taxan eftersom bedomningen art behov finns da har gjorts. 
Denna avgiftsskyldighet regleras enligt LAV 2006:412 §24 - §28. 

Det vanligaste i dagens VA-Sverige nar det handlar om VA-utbyggnad i 
omvandlingsomraden ar art kostnaden for utbyggnaden redovisas mot ett 
investeringsprojekt finansierat genom upplaning. Det genererar da en kapitaltjanstkostnad 
och ett anlaggningsvarde. Huvudmannen kommer art ha kostnader ett antal ar framat i 
form av kapitaltjanstkostnader. Anlaggningsavgifter kan da lampligen periodiseras som 
intakt per ar tills dessa att investeringen ar avskriven. 
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Brukningsavgiften finansierar, forutom driften av huvudmannens anlaggningar, bland 
annat de kapitaltjanstkostnader som genereras av investeringar i verksamheten. Det 
innebar att kapitaltjanstkostnaden riiknat pa differensen mellan den verkliga 
anliiggningskostnaden och intiiktema fran anliiggningsavgifter skall finansieras av 
brukningsavgiftema. Brukningsavgiften (va-taxan) som giiller for hela kommunen, maste 
saledes hojas for att tacka de okade kapitaltjiinstkostnadema som uppkommer niir t ex ett 
omvandlingsomrade ansluts. Altemativet till denna kompletterande finansiering via 
brukningsavgiften iir att: 

• Anpassa (hoja) anliiggningsavgiften generellt 
• Besluta sartaxa enligt LAV 2006:412 § 31 
• Skattefinansiera differens eller del av differens mellan anliiggningsavgift och 

verklig anliiggningskostnad 

Dialog 
Kommunen har vid tva tillfallen bjudit in till dialogmoten i Nossemark utover de 
informationsmoten som tidigare hallits. Representanter fran kommunen har ocksa deltagit 
pa ett mote som anordnats av gruppen "VA Nossemark" som jobbat aktivt med fragan. 
Det har varit givande samtal diir information framforts om hur fastighetsagarna upplever 
VA situationen i dag. 

Utredning 
Regeringen har beslutat att tillsatta en utredning som ska se over hur lagen om allmiinna 
vattentjanster kan andras sa att det inte alltid ar kommunen som ska ansvara for vatten 
och avlopp i ett verksamhetsomrade, 

Bediimning 
De slutsatser som framkommer i bilaga 5 bor vagas in i resonemanget kring VA i 
Nossemark innan beslut tas om ett ev. nytt verksamhetsomrade i Nossemark. 
I§ 6 i LAV 2006:412 star det "om det med hansyn taget till skyddet for manniskors 
halsa eller mi/ion behaver ordnas vattenforsorjning eller av/opp i ett storre 
sammanhang (20-30 fastigheter) for en viss befintlig eller blivande bebyggelse ". 
Man bor klarlagga om det foreligger paverkan av manniskors balsa eller miljo 
genom undersokningar och utredningar i forma av provtagning och inspektion av 
anlaggningar i omradet samt recipient. 
Utfallet av den utredning som initierats av regeringen iir ocksa av stor vikt i detta 
beslut. 
Dialog med Miljokontoret iir viktig aven i det fortsatta arbetet. 
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Beslutsforslag 
-Att KS-Teknik- och service far uppdraget att utreda kamfragan for att klarlagga om 
Nossemark ett §6 omrade med avseende pa att risk for manniskors balsa eller miljon 
foreligger pa befintliga fastigheter. Upphandling av konsulter kan bli aktuell for 
uppdraget. 

I tjansten 
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PM 2016-12-05 

VA i Nössemark – En summering 

Vi står nu med färdigt förfrågningsunderlag för att genomföra VA-utbyggnad i Nössemark. Den 

systemlösning som tagits fram med början år 2003 ser ut på följande sätt: 

 Dimensionering för 215 fastigheter 

 Ledningsnät i form av ett lågtryckssystem, LTA, med en lite pumpstation på varje fastighet 

 17 km huvudledningsnät och ca 4 km servisledningar 

 Ett nytt avloppsreningsverk med recipient vid mynningen till Stora Le 

 Ett nytt vattenverk för rening av grundvatten. 3 platser är utsedda för provborrning och 

pumpning. 

 Utbyggnaden bör delas in i etapper, inte minst med tanke på att få en taxeutveckling över 

tid. 

Avsikten nu är att genomföra projektet i Partnering-samverkan på grund av komplexiteten och 

behovet att lösa tekniska och praktiska problem under pågående arbete. 

Resan hit har varit lång. Här följer en summering: 

2001 

Plankommitten ger Servicenämnden (SER) i uppdrag att utreda VA-situationen i Nössemark. Man 

anser att avloppsfråga är ett problem inför framtida utveckling.  

SER beslutar att genomföra en VA-utredning 

2002 

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) beslutar enligt Plankommittén att genomföra en Fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Nössemark inklusive en VA-utredning. 

SER uppdrar i november till Sweco att genomföra VA-utredning i Nössemark. 

2003 

Sweco levererar VA-utredningen i augusti till SER. SER beslutar i september att överlämna VA-

utredningen till MBN för fortsatt behandling i samband med FÖP-arbetet samt at skicka utredningen 

till Nössemarks Hembygdsförening och Nössemarks utvecklingsgrupp för utbyte av information och 

synpunkter. 

2004 

2 november uppdrar Plankommittén åt SER att fram en kostnads- och genomförandeplan för det nya 

VA-området i Nössemark. 

WEVACO 
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1 december redovisar gatuchef Nyström en kostnads- och genomförandeplan i sin tjänsteskrivelse 

den 16 november 2004 för SER AU. Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram en finansieringsplan 

till SER i januari 2005. 

2005 

12 januari redovisar gatuchefen finansieringsplanen för SER AU som beslutar att skicka vidare till 

MBN och KS för synpunkter. 

2 februari MBN ställer sig positiva till att arbetet med att skapa en VA-anläggning i Nössemark har 

påbörjats. 

8 mars KS tycker att det är bra och att arbetet med VA-utredning ska skyndas på. KS har inget att 

tillägga i förslag till utbyggnad av VA-området. 

13 april får gatuchefen uppdraget att se över finansiering och taxekonstruktion till nästa SER i juni. 

2006 

Under året utreds och behandlas olika avloppsalternativ och recipienter. Medborgare inkommer med 

skrivelser angående val av lämplig eller olämplig recipient tex Nolbyälven. 

Plats för ett nytt avloppsreningsverk utreds. 

Året avslutas med att en taxeutredning redovisas (+12%) samt att avloppsfrågan remitteras till 

Dalslands miljönämnd (DMN). 

2007 

Året inleds med diskussioner i SER och KS angående VA-frågan i Nössemark. Det leder till att 

gatuchefen den 28 februari får i uppdrag att fortsätta utreda VA-frågan i Nössemark enligt KA AU den 

14 februari bla med fokus på taxefrågan. Synpunkter ska även inhämtas från DMN. 

De 8 maj redovisas utredningen till KA AU som då vill komplettera utredningen med att inhämta krav 

på skyddsnivå i Stora Le från DMN. 

VA-frågan avslutas i spetember med beslut i KF att inte bygga ut VA i Nössemark på grund av 

redovisade taxekonsekvenser. I beslutsunderlaget finns en tjänsteskrivelse med den 

rekommendationen från Claes Hellberg. 

SER ber Tekniska kontoret att summera nedlagda kostnader. 

2008-2012 

Inga uppgifter. Har dock hört att det var ett möte under 2009 med Nössemarksborna. Claes fylla på? 

2013 

WEVACO 
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2013-02-26 DMK skickar en skrivelse till kommunen och länsstyrelsen om VA-situationen i 

Nössemark. DMK visar i sin skrivelse att Nössemark är ett så kallat §6-område enligt LAV, lag om 

allmänna vattentjänster 2006:412. 

2014-2016 

Den 5 mars skickar Teknisk chef en tjänsteskrivelse till KS med en sammanfattning av VA-frågan i 

Nössemark samt en uppmaning att frågan åter är aktuell. Teknisk chefs förslag till beslut är att under 

2014 fortsätta utreda VA-frågan till en kostnad av 500 tkr. KS beslutar den 5 mars att Teknisk chef 

genomför fortsatt utredning då frågan på nytt blivit aktuell. 

Detta mynnar ut i ett genomförandeförslag från Wevaco AB i november 2015 och ett utlåtande från 

miljöinspektör i februari 2016. 

 

Karlstad 2016-12-05 

 

Per Kullgren 

WEVACO 
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Dalslands Miljokontor 

Miljokontorets uppfattning kring enskilda avlopp och 
dricksvatten i Nossemark 

1. Bakgrund om nulaqet i Nossemark 

I och omkring de centrala delarna i Nossemark finns det ca 200 
fastigheter som har eget vatten och egna avloppsanordningar. De fiesta 
av dessa fastigheter har enskilda avlopp som idag inte uppfyller dagens 
krav pa rening. Manga av dessa fastigheter ar placerade tatt ihop samt 
aven i etage. Detta medfor att det finns en risk for att avloppsvatten 
tranqs in i dricksvattenbrunnar och kan orsaka ohalsa. Det forekommer 
avert idag utslapp av orenat avloppsvatten till Stora Le. 

I centrala delarna av Nossernark finns det idag bade manga befintliga 
fastigheter och det forekommer arligen nybyggnationer. I och med att 
rnanqden fastigheter okar blir det pa sikt svarare att kunna utfora 
enskilda avlopp och att skydda narbelaqne och sina egna 
dricksvattenbrunnar mot fororeningar. 

Det finns ett bestarnt LIS-omraden i det aktuella delen Nossemark. 

Nar det som i Nossemark blir samlad bebyggelse har kommunen ett 
ansvar att forse invanarna med dricksvatten av god kvalitet och aven 
motta avloppsvatten for rening som uppfyller dagens krav. 

1.1 vad st§r det i I a gen 
I lagen (2006:412) om allrnanna vattentjanster: 

6§ Om det med hensy» till skyddet for menniskors hetse el/er miljo 
behaver ordnas vettentorsorjninq el/er av/opp i storre sammanhang for 
en viss befintlig el/er blivande bebyggelse, ska/I kommunen 

1. Bestemme det verksemhetsomrsde inom vilket vettentjensten el/er 
vettentjsnsterne behaver ordnes, och 

2. Se till att behovet snarast, och s§ lange behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksemhetsornrsdet genom en a/Iman ve-enlsqqninq. 

Nar det qaller begreppet "samlad bebyggelse" star det mer utforligt om 
detta i regeringens proposition (2005/06: 78): 

Hur m§nga som ska/I vara berorde ar tremtor a/It beroende av hur stark 
hstsoskyddsbehover gar sig qsllende el/er kan torventes komma gora det. 
Enligt praxis behovs det §tminstone en n§got s§ ner samlad bebyggelse 
av 20-30 fastigheter som underlag for a/Iman ve-enleqqninq (jfr prp. 
1955: 121 s.61). En utbyggnad av en befintlig el/er planerad a/Iman 
anlaggning ska dock ske for betydligt tiirre fastigheter. 
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Mi!jdkontorets bedomninq 
Miljokontoret anser att det finns samlad bebyggelse i Nossemark och att 
det ar kommunens ansvar att forse invanarna i Nossemark med 
dricksvatten av god kvalitet och att motta avloppsvatten och att rena 
detta enligt dagens krav. 

For Dalslands rnlljokontor 

Emma Hagstrom 
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    Till 

    Per Andreasson 
    Teknisk chef 

    Dals-Eds kommun 
 
 

 

Angående vatten- och avloppssituationen i Nössemark 

 

Bakgrund 
Teknik och serviceförvaltningen i Dals-Eds kommun, har via tekniske chefen Per 

Andreasson, efterlyst Dalslands miljökontors syn avseende framtida VA-lösning i 
Nössemark. 
 

Miljökontorets synpunkter  
Miljökontoret medverkar i Dals-Eds kommuns VA-planeringsarbete. Kommunen 

är huvudman för arbetet och miljökontoret medverkar med sin sakkunskap inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet och då framförallt avseende enskilda 

avloppsanordningar.  
 
Status i detta arbete är, såvitt miljökontoret känner till, följande: 

 VA-översikt är upprättad 
 VA-strategi är beslutad 

 Arbete med VA-plan pågår 
 
Miljökontoret har i sin medverkan i kommunens VA-planeringsarbete bland annat 

framfört följande avseende VA-situationen i Nössemark: 
 Huvuddelen av de ca 200 enskilda avloppsanordningarna i och kring 

Nössemark uppfyller inte dagens krav på rening. 
 Nuvarande situation innebär hälsorisker, bl.a. då det finns risk för att 

avloppsvatten tränger in i dricksvattenbrunnar. Denna risk förstärks av att 

många enskilda avloppsanordningar ligger nära varandra. 
 Det förekommer idag utsläpp av orenat avloppsvatten från enskilda 

avloppsanordningar till Stora Le. 
 Det bedöms svårt att långsiktigt trygga en god vatten- och 

avloppsförsörjning genom enskilda avloppsanordningar i Nössemark. 

 
I VA-planeringsarbetet har både miljökontoret och Dals-Eds kommun haft dialog 

med länsstyrelsen avseende VA-situationen i Nössemark. 
 
I kommunens VA-översikt står följande: 

 Det råder en enighet mellan kommunen, Dalslands miljökontor och länsstyrelsen att 

Nössemark är ett sådant område där kommunen ska ansvara för VA-försörjningen. Ett 

arbete med att ta fram VA-lösningar i området behöver startas. 

Dalslandskommunernas 
Kommunalforbund 
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Dalslands miljökontor är av uppfattningen att det finns en väl förankrad 

samstämmighet mellan Dals-Eds kommun, Dalslands miljökontor och 
länsstyrelsen avseende behovet av ett kommunalt ansvar för VA-försörjningen 

inom Nössemark. 

 

Dalslands miljökontor 

 

 
 

 
Dan Gunnardo 
Miljöchef 

  

Dalslandskommunernas 
Kommunalforbund 
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Framtida VA- Nossemark. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen 
-OALS- ----EDS�l<l:-::0=:M-::M�U-=N;, 

KOMMUNSTYRELSEN 

201\ -02- 0 6 

Fragan om en kommunal V A-anlaggning i Nossernark har aktualiserats flera ganger och 
Dais-Eds Kommun har tidigare sett over behovet I mojligheterna att anlagga en kommunal 
V A-verksamhet i Nossemark, 
Senast en utredning gjordes var 2006. 

Utredningen visade da pa relativt stora investeringar och ingen skyldighet for Kommunen att 
bygga en kommunal V A-anlaggning. Utredningen visade aven pa relativt kraftig hojda 
forbrukningsavgifter for alla nyttjare i hela kommunen da det forutsattes ligga i ett samlat 
V A-kollektiv. 
Kommunen beslot darfor 2007 att inte bygga en kommunalt V A-anlaggning i Nossemark, 

Det upplevs aktuellt att aterigen se over situationen och gora en bedomning utifran dagens 
situation och forutsattningar vi1ka forandras over tid. 

Atgardema uppskattas initialt till ca. 500 KKr. vilket skall belasta VA-kollektivet. 
Samrad med namndens ekonom samt ekonomichefhar skett. 

Beslutsfilrslag 
Uppdrag till Tekniskt kontor att paborja projektet VA Nossemark 2014. 

Postadress 
Box 31 
S-668 21 ED 

Besoksadress 
Storgatan 27 

Telefon 
+46 (0)534 -19000 

E-mail 
claes.hellberg@dalsed.se 
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Stragegi för hantering av avlopp i Nössemark,
Dals Eds kommun –Idéer och förslag

BAKGRUND
Dals Eds kommun är en liten glesorts kommun i Dalsland. I takt med
nedläggning av jordbruk och rationalisering av skogbruksnäring avfolkas
landsbygden. En åldrande befolkning och ett vikande skatteunderlaget gör det
svårt för kommunen att svara upp mot alla önskemål och krav som finns på
kommunal service.

Turismen är en ny växande näring i kommunen och på sin hemsida presenterar
kommunen sig som ”en pärla bland 400 sjöar med en magnifik och orörd natur.
Man erbjuder ren luft, rent vatten och rena marker ger möjligheter till fiske, bad,
kanoting och båtfärder. Besöksnäringen är en möjlighet till ekonomisk
utveckling men skapar också nya problem och uppgifter för kommunen..

Nössemark är en by vackert belägen vid sjön Stora Le,s norra strand.
Kommunen nordvästra del. Med tre mils bilväg till norska gränsen har bygden
blivit intressant för norskt fritidsboende. Under senare år har intresset för
avstyckning och försäljning av fastigheter ökat, inte bara i Nössemark utan på
flera ställen i kommunen.

För att möta intresset för nyexploatering av bebyggelse har kommunen påbörjat
ett planarbete för Nössemark. I planprogrammet ”Strandviken Nössemark,
2006-06-22 skissas möjligheter till en måttlig nybyggnad av både enbostadshus
och flerbostadshus i och strax intill byn. I byn finns i dagsläget bara ett fåtal
familjer med åretruntboende. På sommaren ökar dock folkmängden, dels genom
fritidsboende i gamla gårdar och torp, men också genom boende på campingen
där uthyrningsstugor och platser för tält och husvagnar finns. Antal personer
som vistas eller besöker Nössemark på sommaren är tillräcklig för att ge
underlag till en mindre affär och en restaurang.

För att nyexploatering skall möjligöras måste vatten- och avloppsförsörjningen
kunna lösas på ett lämpligt sätt. Kommunen har därför uppdragit åt tekniska
kontoret att utreda denna fråga.

Utkast  07-09-07

Peter Ridderstolpe
WRS Uppsala AB
Östra Ågatan 53
753 22 Uppsala
tel 018-17 45 41,
mob 070 550 36 15
fax 018-17 45 49
peter.ridderstolpe@wrs.se
org nr 556546-0085
www.swedenviro.com

WRS 
Water Revival Systems 
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De arbete som utförts av tekniska kontoret visar att gemensam försörjning av
vatten- och avlopp i kommunal regi (kommunalt VA område) blir mycket dyrt.
Man anser också att miljö- och hälsoskyddsaspekterna knappast är av den arten
att ett kollektivt ansvarstagande för VA-försörjningen måste tas. Samtidigt är
man dock osäker på om en VA-försörjning baserad på enskilt huvudmanskap
kan fungera.

I syfte att söka svar på dessa och andra frågor inbjöd Nils Bertil Nyström,
Gatuchef på till kommunen Peter Ridderstolpe WRS Uppsala AB för diskussion
och rådgivning. Ett möte hölls den 2007-06-15 då förutom ovanstående nämnda
personerna även Mathias Hultberg, Dalsland miljönämnd samt Rickard
Olofsson, praktikant på WRS deltog. Mötet hölls på kommunkontoret varefter
platsen besöktes.

Detta pm utgör ett försök att sammanfatta intryck och slutsatser som framkom
under besöket.

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

1. Skall VA försörjningen anordnas decentraliserat eller centralt och skall
systemen drivas som kommunalt VA-område eller ska huvudmannaskapet
vara privat.

I dagsläget är VA-försörjningen i området både kommunal och enskild.
Campingen, affären och några kringliggande bostadshus delar en kommunalt
driven avloppsreningsanläggning. Anläggningen betår av slamavskiljning och
förstärkt infiltration placerad i ett höjdläge ovanför campingområdet nedanför
väg 2206. Tekniskt fungerar anläggningen väl såtillvida att framledning bla via
en pumpstation och behandling och bortledning fungerar väl och utan problem
med lukt eller annan olägenhet.

Övriga bostadshus liksom församlingshemmet vid kyrkan har enskilda avlopp.
Standarden på dessa avlopp varierar och i några fall saknas troligen
reningsanläggning.

För de boende i Nössemark fungerar de enskilda anläggningarna
tillfredställande då ingen påverkan på brunnar, lukt eller tekniska problem
märks. Placeringen av befintliga avloppsutsläpp i höjdlägen företrädesvis sura
moräner och relativt långt från Stora Le innebär sannolikt att liten andel av de
utsläppta näringsämnen från avlopp transporteras till sjön.

Vår bedömning i fält var att nuvarande situation och den skissade framtida
situationen med relativt blygsam och gles exploatering knappast bör föranleda
kommunen att organisera en gemensam lösning på VA frågan. Lagen om
allmänna vattentjänster säger att kommunalt VA-område skall inrättas ”om det
behövs med hänsyn till skyddet av människors hälsa och miljön” (2006:412).
Vår bedömning var att varken miljö- och hälsoskydd eller tekniska ekonomiska
aspekter talar för central försörjning.

Istället talar både miljöaspekter och ekonomiska aspekter för att VA bäst löses
decentraliserat. Med en decentraliserad och enskild försörjning finns också
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fördelen att anpassa system efter nyttjarnas önskemål och behov. I princip finns
möjligheter att även driva små anläggningar i kommunal regi men för
kommunen och sannolikt för brukarna är det sannolikt bättre om VA
försörjningen drivs i privat regi.

Rent tekniskt är det inte svårt att skapa effektiva system för småskalig rening.
Vid enskild VA är problemet mer om hur fastighetsägare skall kunna välja
lösning, se till att den byggs rätt och den drivs enligt miljöbalkens anda. För
tillsynsmyndigheten är det besvärligt att ha tillsyn över många små
anläggningar med ekonomiskt och kompetensmässigt svaga huvudmän.
Tillsynsmyndighetens behov att underlätta sin tillsyn bör dock inte vara
bestämmande för val av teknisk lösning och huvudman.

Nedan diskuteras hur kommunen kan underlätta för sig själv och
fastighetssägarna att hitta bra lösningar för enskilda avlopp.

2. Hur ska kommunen i sitt planarbete styra för att enskild VA försörjning
inrättas och drivs i enlighet med miljöbalkens intentioner.

Detaljplanen är ett viktigt planinstrument där riktlinjer för VA skall tydliggöras
Riktlinjerna skall vara begripliga och rimliga och bygga på miljöbalkens krav.
De skall  förklara vilka  krav myndigheten har på avloppssystemen och
tydliggöra lämpliga skyddsnivå avseende miljö- hälsa samt resurshushållning.
Ett bra sätt att sammanfatta balkens krav är att upprätta en kravspecifikation
enligt modellen öppen VA planering. Kravspecifikationen utgör en tolkning av
balkens krav som vägledning för både kommunens och fastighetsägare
(exploatör) i samband med miljöprövning av ny- eller ombyggnation.
Till kravspecifikationen bör kommunen också ange vilka tekniska åtgärder som
i princip bedöms lämpliga.

En god hjälp vid formulering av kravspecifikationens ”ribbor” är de nya
allmänna råd för enskilda avlopp som beslutats av Naturvårdverket (SFS 2006 ).
Det är dock viktigt att kommunen gör en egen tolkning av vad som är rimliga
skyddsnivåer. De skyddsnivåer som sätts skall vara väl motiverade med tanke
på den lokala situationen. Skyddsnivåer skall motiveras från en riskanalys där
tex risk för påverkan av vattentäkter och lokala recipienter görs. För
Strandviken och annan ny bebyggelse vid Stora Le är bedömning av påverkan
på Stora Le särskilt viktig (se nedan). Vid upprättande av kravspecifikationen
skall även möjlighet till avsättning av avloppsrestprodukter beaktas (se nedan) .

Vid den lokala bedömningen kan kommunen finna att vissa av de allmänna
rådens skyddsnivåer bör skärpas medan andra tonas ned.  Det är viktigt att
kravspecifikationen är väl förankrad i kommunens olika förvaltningar och att
förslag till kravspecifikation och dess konsekvenser i samband med tex bygglov
kommuniceras med berörda.

I bilaga 1, finns ett exempel på kravspecifikation och ett antal möjliga
principlösningar
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3. Hur ska kommunen i övrigt verka för att samordna och underlätta sin
planering, tillsyn och service av VA

Kommunen har en nyckelroll för att kommunens invånare skall ha tillgång till
god vatten och avloppsförsörjning. Det kommunala ansvaret är kanske självklart
för de som försörjs genom kommunalt VA-område, men kommunen har också
stort ansvar för att enskilda lösningar byggs och drivs på rätt sätt. Det är viktigt
att kommunens olika förvaltningar och nämnder har en gemensam ide för sin
planering, tillsyn och sin information och service till enskilda fastighetsägare.

Plansidans tolkningar av Plan och Bygglagen i samband med tex bygglov och
planarbeten måste harmoniera med kommunens tillsyn av avlopp enligt
Miljöbalken. Renhållningssidan på kommunen är en viktig kommunal aktör i
sammanhanget. Kommunens policy vad gäller tex prissättning av för hämtning
av hushållsavfall tex slam och andra avloppsrestprodukter påverkar i hög grad
de enskilda fastighetsägarnas val och möjlighet till olika avloppslösningar.

I syfte att samordna kommunens olika sektorer är det lämpligt att gemensamma
riktlinjer tas fram. De kommunala riktlinjerna utrycker på samma sätt som ovan
föreslås för detaljplanen i Nössemark, hur kommunen tolkar Miljöbalkens krav
för enskilda avlopp. Som en grund ligger därför kravspecifikationens tolkning
av skyddsnivåer för miljö- hälsa och krav på resurshushållning vägda mot
praktiska ekonomiska krav, tex krav på kontroll av anläggningar i drift
(validering av funktion). Till skillnad mot de riktlinjer för vatten och
avloppshantering som beskrivs i detaljplanen så beskiver policyn också hur de
olika kommunala sektorerna (förvaltningarna) skall arbeta för att samordna och
underlätta myndighetsarbetet.

4. Hur ska miljömyndigheten underlätta sin tillståndsprövning tillsyn av
enskilda avlopp

Med en framarbetad avloppspolicy där miljöbalkens allmänna krav tolkats i en
kravspecifikation har myndigheten ett bra verktyg för tillståndsprövning och i
sin dialog med fastighetsägaren. Med hjälp av en lista på principlösningar som
kommunen anser uppfylla kraven får FÄ god vägledning i sitt systemval.
Fortfarande måste naturligtvis prövning göras från det enskilda fallet men en
tydliggjord och begriplig avloppspolicy underlättar för den enskilde. Det skapar
också större rättsäkerhet för den enskilde och en effektiviserad
ärendehandläggning för myndigheten.

Tillsynen av verksamheter i drift är alltid problematisk för tillsynsmyndigheten.
Ett sätt att minska behovet av tillsyn är att fastighetsägaren överlämnar ansvar
på entreprenör och leverantör. FÄ bör upplysas om sitt rättigheter vid köp av
teknik och tjänster. Kommunen bör också råda FÄ att erhålla skriftliga garantier
för jobb/teknik som levereras. Som utgångspunkt för sådana avtal används
reglerna i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. I förekommande fall
tex minireningsverk kan och bör kommunen kräva serviceavtal för tillstånd.
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En rekommendation är också att kommunen använder den service som den
internetbaserade Avloppsguiden har skapat. Via Avloppsguiden kan kommunen
också få expertråd och få tillgång till ny information om tex teknik och juridik
som ständigt utvecklas på området. Avloppsguiden avlastar också kommunen
genom att FÄ själv kan inhämta information och hjälp som annars belastar
kommunens tjänstemän

5. Hur känslig är Stora Le och Strandviken för avloppspåverkan (gödande
fosfor)?

Stora Le är en mycket speciell och skyddsvärd klarvattensjö. Med djup uppemot
100 m och långsam vattenomsättning är den känslig för påverkan. Utsläpp av
gödande ämnen kan skapa algproduktion och ökad sedimentering av organisk
material  vilket kan skapa syrebrist vid bottnarna. Särskilt Strandviken som är
en djup och trösklad vik mot Stora Le, kan syrebrist sannolikt uppkomma vid
bottnarna även vid rätt måttlig ökning av näringstillståndet.

Tillrinningsområdet till Stora Le utgörs av näringsfattiga och sura
moränområden. En fråga att utreda är hur den naturliga transporten av fosfor
påverkats under senare decennier. Genom försurning är det inte osannolikt att
fosfor till sjön minskat. Dessa och andra förhållanden som påverkar sjöns
miljötillstånd och känslighet för olika typer av påverkan bör klarläggas. Om
sjön oligotrofierats genom försurning är det inte självklart att ha höga krav på
fosforavskiljning för avlopp.

5. Finns avsättningsmöjlighet för avskiljd näring ur avlopp?

Miljöbalken stipulerar att verksamhet skall drivas så att ”hushållning och
återvinning av naturresurser så långt som möjligt möjliggörs. I
avloppsverksamhet är det fra näringsresursen som är angelägen att återvinna.
Jordbruket i Sverige har de senaste decenniet varit ovillig att använda
avloppsfraktioner som gödselmedel trots att många bönder tycker att
återvinning av näring från hushållen är naturligt. Slamdebatten har handlat om
metaller, smittämnen och negativa konsumentreaktioner och har resulterat i att
näringsåtervinning från avlopp i dagsläget är mycket lågt i Sverige.

Avloppsfraktioner från enskilda avlopp, fra urin, svartvatten och kemfällt slam,
är förhållandevis rena och kan därför lättare accepteras som gödselmedel än
hslam från stora kommunala anläggningar. Oavsett slutanvändning utgör
hämtning, behandling och avsättning av avloppsfraktioner från enskilda avlopp
alltid en kostnad. För jordbrukaren finns här möjlighet att utföra dessa arbeten
som entreprenör vilket kan ge en del extra inkomster.

I Dals Eds kommun är jordbruksnäringen i avveckling, kvar finns mindre gårdar
med extensivt brukade marker mestadels för vallproduktion. I Nössemark finns
inga gårdar som driver jordbruk. De gamla inägorna hävdas dock fortfarande av
jordbrukare från Norge. Det är möjligt att (en del av) dessa slåttermarker kan
nyttjas för avsättning av hygieniserade avloppsfraktioner tex lagrad urinlösning.

Det är viktigt att komma ihåg att miljöbalken lägger ansvar på fastighetsägaren,
men även kommunen har ansvar för att skyddskraven efterlevs. Detta gäller bla
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kravet på återvinning av närsalter. De nya allmänna råden för enskilda avlopp
utrycker särskilt att kommunen har en uppgift att för fastighetsägaren lösa
frågan om en resursanpassad hantering av avloppsfraktioner.

DETALJPLANERING FÖR STRANDVIKEN –HUR SKA
RIKTLINJER FÖR VA UTTRYCKAS?

I riktlinjerna bör bla slås fast att:

- VA försörjningen skall vara enskild och att det åligger verksamhetsutövaren
att anordna och driva anläggning i enlighet med balkens krav (enligt MB
2:1)

- FÄ för sitt val av avloppslösning skall följa de förslag till kravspecifikation
som kommunen arbetat fram då dessa utgöra en tolkning av miljöbalkens
allmänna krav (enligt MB 2:3, 2:5). Som vägledning har kommunen också
angett ett antal möjliga lösningar som i princip anger hur
avloppsförsörjningen kan ordnas. Val av system, liksom utformning och
placering av komponenter har FÄ både rätt och skyldighet att föreslå.

Kommunen bör vidare ange hur man avser pröva tillstånd och utöva tillsyn för
anläggningar för olika bebyggelsekategorier. Tex:

Bebyggelsekategori Förslag till riktlinjer
Befintlig bebyggelse med endast
slamavskiljare.

FÄ skall inom X år inkomma med förslag på hur
avloppsanläggning skall kompletteras eller byggas
om så att uppställd kravspecifikation uppnås.

Här kan kommunen ev ge förslag till hur
förbättringsåtgärder kan utföras, tex bef.
slamavskiljare kan kompletteras med förstärkt
infiltration, urinsortering och markbädd.

Befintlig bebyggelse med
fungerande och godkänd
anläggning.

FÄ får använda sin anläggning så länge han
bedömer att erforderligt skydd för miljö och hälsa
uppnås.

I samband med prövning av nytt bygglov skall
tillstånd omprövas. Omprövning av tillstånd sker
också i det fall nyttjande av anläggningen
väsentligt ändras, tex om vattentoalett installeras
eller ny fastighet ansluts.

I samband med omprövning av tillstånd kan
skyddsåtgärder skärpas.

Ny bebyggelse Exploatörer för ny bebyggelse har ansvar för att
VA kan lösas enligt MB krav. Som vägledning i
bedömning av skyddsåtgärder och teknikval
används kommunens kravspecifikation och
uppställda lista på möjliga tekniklösningar.
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SAMMANFATTNING OCH  REKOMMENDATIONER

- Decentraliserad VA försörjning med enskilda verksamhetsutövare är att
föredra framför central försörjning och kommunalt huvudmanskap för
strandviken, Nössemark

- Kommunen bör i detaljplanen för Nössemark formulera riktlinjer för hur
vatten och -avloppshantering skall lösas. Riktlinjerna skall förklara
kommunens ställningstagande och bedömningar, dvs bla att VA skall vara i
enskild regi, dels vilka skyddskrav som skall gälla, och dels hur tillstånd
och tillsyn kommer att hanteras för olika typer av bebyggelse.

- En kommunala avloppspolicy bör framarbetas för att målinrikta, samordna
och effektivisera kommunens myndighetsutövare.

- Stora Le,s känslighet för påverkan bör utredas. Sjöns känslighet avseende
fosfortillförsel är en grundläggande fråga som avgör vilka skyddsnivåer
avseende fra fosforavskiljning man ställer på enskilda avlopp.

- Möjlighet för avsättning av avloppsprodukter på slåttermark eller annan
produktiv mark bör studeras.

Bilaga. 1. Vilket avlopp skall jag välja? Diskussionsunderlag, WRS 2006-09-01

********************
Uppsala den 7 september 2007

Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB
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Angående VA planering för Nössemark, Dals Eds 

kommun. 

Inledning 

Nössemark är en by med kringliggande bebyggelse, vackert belägen vid sjön Stora 

Les´ norra strand i kommunens nordvästra del. I området finns cirka175 fastigheter, 

ganska glest utspridda i kuperad terräng. Några fastigheter är obebyggda men de flesta 

(cirka 75%) bebos av fritidsboende. Endast 56 personer är fastboende i område. 

 

För att lösa dessa fastigheters VA försörjning överväger kommunen ett kommunalt 

verksamhetsområde. Ett förslag är framtaget med ny vattentäkt, nytt gemensamt led-

ningsnät för vatten och avlopp samt rening av avloppsvatten i reningsverk. 

 

De berörda fastighetsägarna är kritiska till kommunens planer. De anser att den före-

slagna lösningen varken är miljömässigt eller ekonomiskt försvarbar. Man ifrågasätter 

också om det över huvudtaget finns juridiskt stöd för att inlemma bebyggelsen till ett 

kommunalt VA område (6§ LAV). För att pröva sin sak, och få kommunen att söka 

andra vägar för att lösa VA situationen i området har en arbetsgrupp bildas av de bo-

ende med namnet "VA Nössemark". 

 

Detta PM är skrivet på uppdrag av VA Nössemark och är snabbt hopkommet inför det 

möte som kommunen planerar till den 24 mars . Syftet med skrivningen är att kort 

informera om de formella regler som gäller för kommunalt VA område  samt ge tips 

inför fortsatt planering  

 

Författare tills skrivningen är Peter Ridderstolpe, tekn lic och seniorkonsult vid WRS 

AB. Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB har granskat och godkänt skriv-

ningen i dess juridiska delar.  

 

I bilaga 2 bifogas korta cv:n och hemsida till företa-
gen.Den formella utgångspunkten 

Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) reglerar förutsättningarna för kommunens 

skyldigheter att inrätta vattentjänster (spillvatten, dagvatten respektive dricksvatten). 

Kommunens skyldighet inträder om det av miljö och/eller av hälsoskäl det inte finns 

förutsättningar att lösa vattentjänsten/vattentjänsterna på de enskilda fastigheterna, och 

lösningen bör ske i ett större sammanhang. Detta formuleras i 6§ LAV på följande 

sätt:   

 

"Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller bli-

vande bebyggelse, skall kommunen  

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 

behöver ordnas, och  

WRS 
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2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses verksamhets-

området genom en allmän va-anläggning".  

Även om kommunen inte har ett eget ”val”, så är det alltid en tolkningsfråga när den-

na skyldighet inträder. Miljösamverkan Sverige, en samarbetsgrupp mellan länsstyrel-

sernas miljövårdsenheter i landet, har tagit fram en vägledning för hur denna bestäm-

melse bör tolkas (2014
1
). Även om denna vägledning varken är juridiskt bindande 

eller på annat sätt sanktionerad, så är det en bra hjälp vid tolkningen. Man tar bland 

annat upp frågan om hur begreppet "i ett större sammanhang" skall tolkas, liksom när 

"miljörekvisitet" respektive ”hälsoskyddsrekvisitet” ska anses föreligga.  

 

Vad gäller begreppet "större sammanhang" konstaterar man i vägledningen att mäng-

den hus och hur samlad bebyggelsen är inte är ett avgörande kriterium för 6 § LAV, 

även om det har betydelse. Avgörande är däremot att de två rekvisiten föreligger. Mil-

jö- och hälsoskyddsrekvisiten föreligger när olägenheter för människors hälsa 

och/eller miljön föreligger, och dessa olägenheter inte kan avhjälpas med enskilda 

lösningar på respektive fastighet. I en sådan situation är kommunen skyldig att överta 

huvudmannaskap för områdets VA försörjningen och tillse att miljöproblemen snarast 

avhjälps. Projektgruppen bakom rapporten uppfattar att det har funnits en outtalad 

norm att infiltration av WC-avlopp ska vara tekniskt möjligt samt att lösningen på 

lång sikt inte ska medföra olägenheter, för att det inte ska vara ett kommunalt ansvar 

(om det dessutom behöver lösas i ett större sammanhang.) Frågan diskuteras dock. 

 

I vägledningen betonas vikten av att man tar fram underlag som visar att dessa båda 

rekvisit verkligen är uppfyllda. För den aktuella frågan i Nössemark är det av största 

vikt att sådant underlag tas fram som stöd för bedömning av om kommunens skyldig-

heter enligt 6 § LAV föreligger eller ej. Nedan citeras text ur Miljösamverkan Sveri-

ges vägledning, råd och förtydliganden som kommunen bör beakta:  

 

"För att kunna tillämpa LAV bör det finnas en konstaterad, eller påvisbar risk 

för olägenhet. Det måste även finnas underlag som visar att så är fallet" (sid 

19). 

 

"Att inrätta verksamhetsområde för dricksvatten men inte för avlopp kan ac-

cepteras om tillräcklig mängd dricksvatten inte kan ordnas. Det vill säga i de 

fall det enbart är vattenfrågan som är problemet. Orsaker kan till exempel 

vara låg tillrinning, små vattenmagasin, saltvatteninträngning eller att vat-

tenkvaliteten är dålig av annan orsak än bristfälliga avloppsanläggningar" 

 

"Att befintliga dåliga avlopp orsakat problem med dricksvattnet kan vara skäl 

nog för att kräva en samlad lösning, men det är inte helt självklart. Om av-

loppsanläggningarna inte uppfyller lagens krav måste det först utredas om de 

kan åtgärdas genom tillsyn enligt miljöbalken. Behov av en samlad lösning ur 

hälsoskyddsperspektiv föreligger då enskilda lösningar inte är tek-

                                                 
1
  Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster - ett handläggarstöd för länsstyrelserna. Miljö-

samverkan Sverige, 2014. Länsstyrelserna. 
 

WRS 
Water Revival Systems 



   2017-03-22 

 

 

 

WRS AB | Östra Ågatan 53 | 753 22 Uppala | Tel 018-17 45 40 | www.wrs.se | info@wrs.se | 

Org. nr 556546-0085 | Certifierade enligt ISO 9001 och 14001 

 

3 (5) 

niskt/ekonomiskt möjliga att åstadkomma ur ett långsiktigt hållbart perspek-

tiv" (sid 19) 

 

"det förväntas att den allmänna va-anläggningen förhindrar eller åtminstone 

väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön (prop. 2005/06:78 s. 

45.(sid 22). ... "den mängd näringsämnen (eller andra föroreningar
2
 ) som ska 

förhindras att nå recipienten inte kan vara försumbar sett till recipientens to-

tala belastning (sid 22)  

 

"En jämförelse bör göras mellan vilket resultat som kan erhållas genom krav 

på enskilda avloppsanläggningar och det resultat som kan nås genom en all-

män va-anläggning". 

 

LAV är teknikneutral, d.v.s. den bestämmer inte vilken teknik som ska eller bör an-

vändas i ett viss fall. Detta innebär att om rekvisiten i 6 LAV § föreligger ska den 

lösning som bäst avhjälper de påvisade problemen tillämpas. Det är sålunda inte givet 

att central vattenförsörjning och uppsamling av avloppsvatten i ledningar och rening i 

reningsverk alltid är den bästa lösning för miljön och hälsa. Valet av teknik är natur-

ligtvis även beroende av de ekonomiska förutsättningarna, och vad som anses bäst för 

hela VA-kollektivet. 

 

I Nössemark planeras ett helt nytt system där avloppsrening är tänkt i ett tekniskt re-

ningsverk. Eftersom reningsanläggningen är ny är det en verksamhet som ska till-

ståndsprövas enligt miljöbalken. Detta innebär bl.a. att balkens krav på lokalisering 

och utnyttjande av bästa tillgänglig teknik ska tillämpas.   

 

Om det skulle visa sig att rekvisiten för 6 § föreligger i Nössemark krävs således att 

den kommunala försörjningen arbetas fram utifrån miljöbalkens hänsynsregler och att 

flera olika alternativ utreds. Om det däremot skulle visa sig att rekvisiten för 6 § LAV 

inte föreligger, så är kommunen således inte ansvarig för att ordna vattentjänsterna. I 

det fallet får varje enskild fastighetsägare själv lösa sina behov och när det gäller sköt-

seln av de små avloppsanläggningarna gäller normal tillståndsprövning för nya an-

läggningar och sedvanlig tillsyn enligt Miljöbalken.  

Allmän bedömning av miljö- och hälsoskyddsaspekter i 
Nössemark  

Undertecknad (Peter Ridderstolpe) inbjöds 2007 av tekniska kontoret till Dals Ed för 

att göra en bedömning av VA situationen i Nössemark. De frågor man ville diskutera 

var om VA försörjningen i Nössemark borde anordnas centralt eller decentraliserat 

och om försörjningen skulle vara i privat eller i kommunal regi.  

 

Ett besök gjordes på plats och ett PM skrevs med råd och rekommendationer. Bedöm-

ning var att rekvisiten enligt 6 § LAV inte var uppfyllda. Denna bedömning gjordes 

utifrån observationer och uppgifter gavs vid besöket. Det syntes varken föreligga brist 

på rent grundvatten eller att sjön Stora Le hade skadats av avloppen. Trots att en del 

fattigheter ej hade godkända reningsanläggningar fanns ej uppgifter om förorening på 

                                                 
2
 författarens tillägg 
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brunnar. Ej heller syntes risken för att avloppen skulle kunna påverka sjön Stora Le 

särskit stor. Den bedömning som gjordes var att väl lokaliserade och utformade av-

loppsanläggningar med infiltration eller marbädd skulle kunna utgöra ett mycket gott 

skydd för både grundvatten och ytvatten. Följaktligen rekommenderades heller inte att 

VA försörjningen skulle anordnas i kommunal regi.  

 

Istället rekommenderades i utredningen att VA försörjningen skulle fortsätta drivas 

med enskilt ägda anläggningar. Ett antal råd gavs för hur kommunen i sitt tillsyns 

arbete och bygglovgivning skulle kunna verka för en utveckling av decentraliserade 

lösningar enligt de hänsynsregler miljöbalken kräver. 

 

Sedan utredningen gjordes kan möjligen förutsättningar ha ändrats. Enligt uppgift från 

VA Nössemark är dock situationen ungefär den samma idag. Ett tiotal hus har till-

kommit men samtidigt har också många av de äldre avloppsanläggningarna åtgärdats. 

Fortfarande finns enligt uppgift avloppsanläggningar som saknar längre gående rening 

än slamavskiljning.  

 

Vattenmyndigheten har efter det att utredningen gjordes genomfört klassificering av 

vattendragens ekologiska och övriga status i kommunen, bland annat sjön Stora Le. 

Detta har inneburit att mycket kunskap nu finns samlat och lättillgänglig om sjöns 

vattenekologi och känslighet för påverkan.  

 

I databasen VISS kan man läsa hur myndigheten bedömer sjöns ekologiska status och 

var vattendata kan inhämtas. Det framgår att Stora Le har klassats som måttlig ekolo-

gisk status. Detta på grund av försurning och reglering som utgör vandringshinder. 

Den kemiska statusen är också måttlig enligt myndigheten. Detta då halten tungmetal-

ler framförallt kvicksilver är förhöjd utifrån uppsatt gränsvärde. Även halten polybro-

merade difenyletrar (PBDE) överskrider gränsvärden. PBDE är en industrikemikalie 

som främst används som flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, plastprodukter, elek-

troniska produkter och byggnadsmaterial. PBDE är giftigt och mycket svårnedbryt-

bart. Ämnet är idag förbjudet inom EU, men sprids fortfarande till miljön via läckage 

från varor och avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttranspor-

ter. PBDE representerar den typ av organiska gifter som liksom tungmetaller anrikas i 

näringskedjorna, s.k. bioackumulation.  

 

Stora Le är en mycket djup och näringsfattig sjö. Av naturliga skäl men också på 

grund av försurningen har det låga näringstillståndet accentuerats. Med fosforhalten 

om endast 4ug/l är sjön att betrakta som extremt näringsfattig (ultraoligotrof). Vid 

dess låga fosforhalter hämmas tillväxten av fisk samtidigt som den fisk som före-

kommer riskar att anrikas av tungmetaller och organiska giftämnen. Även läkemedels-

rester blir mer biopotenta vid låga näringsnivåer. 

Rekommendationer 

Den grundläggande frågan för Nössemark i nuläget är om rekvisiten i 6 § LAV ska 

anses uppfyllda eller inte. För att avgöra denna fråga måste kommunen: 

 ta reda på och beskriva samt värdera de eventuella problem som föreligger 

med enskilda vattentäkterna i området. - föreligger det brist på vatten och/ el-
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ler är vattnet otjänligt att dricka? - Om sådana problem föreligger måste visas 

att dessa problem inte kan avhjälpas med enskild vatten försörjning. 

 ta reda på och beskriva samt värdera de eventuell miljöproblem som finns 

med de enskilda avloppsanläggningarna. Följande frågor skall ställas och be-

svaras: - förekommer avloppspåverkan på brunnar eller ytvatten (Stora Le)? 

Om sådana problem föreligger måste visas att dessa problem inte kan avhjäl-

pas genom åtgärder av de enskilda avloppsanläggningarna. 

Enligt VA Nössemark, har planerna hittills varit inriktad på att ny central vatten- och 

avloppsförsörjning ska byggas. Då en sådan försörjning skulle innebära mycket stora 

kostnader för fastighetsägarna och betydande åtaganden för VA kollektivet, finns all 

anledning att noggrant utreda frågan om huruvida rekvisiten i 6 § LAV är uppfyllda 

eller inte. 

Det kan vara klokt av kommunen att söka expertstöd för bedömning av både juridik 

och riskvärdering av miljöpåverkan vid olika försörjningslösningar. Undertecknad och 

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB kan bistå med expertrådgivning i dessa 

frågor. 

 

Uppsala dem 22 mars 2017 

 

Tekn lic. Peter Ridderstolpe , seniorkonsult WRS AB. 

 

Bilagor 

1. Strategi för hantering av avlopp i Nössemark, Dals Eds kommun –Idéer och 

förslag, PM 2007 

 

2. Om Peter Ridderstolpe, WRS  och Jonas Christensen, Ekolagen AB. 

WRS 
Water Revival Systems 


	Tjänsteskrivelse.pdf (p.1-4)
	Bilaga 1.pdf (p.5-7)
	Bilaga 2.pdf (p.8-9)
	Bilaga 3.pdf (p.10-11)
	Bilaga 4.pdf (p.12)
	Bilaga 5.pdf (p.13-19)
	Bilaga 6.pdf (p.20-24)

